माछामासु तथा डेरी पसल निमााण/सुधार सम्बन्धी कार्ाक्रम संचालि मापदण्ड, २०७७

(मन्त्न्िस्तरीर् निणार्बाट नमनत 2077/06/11 मा स्वीकृत)

उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीर् माछामासु तथा माछामासुजन्र् पदााथ र दू ध तथा दुग्धजन्र् पदाथाहरु
उपलब्ध गराउि गण्डकी प्रदे श सरकारको “बजेट तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्ि सम्बन्धी एकीकृत कार्ानबनध,
२०७७” को दफा ४० ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी माछामासु वा डे री पसल निमााण/सुधार सम्बन्धी
कार्ाक्रम सं चालि गिा भूनम व्र्वस्था, कृषि तथा सहकारी मन्िालर्ले र्ो मापदण्ड बिाएको छ ।
१. आवेदकको र्ोग्र्ता र पेश गिुपा िे कागजातहरु :
१.१ आवेदकको र्ोग्र्ता :
क) आवेदक फमा, समूह, सनमनत वा सहकारी हुिपु िेछ।
ख) माछामासु पसल कन्त्म्तमा १०० वगा षफट र डे री पसल कन्त्म्तमा १२० वगा षफट क्षेिफलमा
सं चालि गिे हुिपु िेछ।
ग) षवगत २ विा दे न्त्ख माछामासु वा डे री पसलको सं चालि गरररहेको हुिपु िेछ।
१.२ पेश गिुपा िे कागजातहरु :
ुँ ा िं ३ बमोन्त्जमको ढाुँचामा तर्ार
क) आवेदकको कन्त्म्तमा ५० प्रनतशत लागत साझेदारी हुिे गरी बुद
गररएको प्रस्ताव पेश गिुप
ा िेछ।
ख) बजेट तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्ि सम्बन्धी एकीकृत कार्ाषवनध, २०७७ को दफा १६ को उपदफा
(३) मा उल्ले न्त्खत कागजातहरु पेश गिुप
ा िेछ।
२. प्रस्ताव छिौटको लानग मूल्र्ाङ्किका आधारहरु :
क्र.सं .

षववरण

अंक भार

१

व्र्वसाषर्क र्ोजिाको प्रस्ताव (लागत र समर्, रोजगारी सृजिा, उत्पादि तथा
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१.१

लागत

उत्पादकत्व वृषि, बजारीकरण)

५

१.१.१ लागत साझेदारीको अिुपात (कार्ाालर्: आवेदक) 1:१.5 भन्दा बढी भएको

५

१.१.२ लागत साझेदारीको अिुपात (कार्ाालर्: आवेदक) १:१ भन्दा बढी १:१.५ सम्म

४

१.१.३ लागत साझेदारीको अिुपात (कार्ाालर्: आवेदक) 1:१ भएको

३

१.२

५

भएको

रोजगारी सृजिा

१.२.१ एकाघर भन्दा बाषहरको कन्त्म्तमा थप एक जिालाई रोजगारी ददिे

५

१.२.२ एकाघर भन्दा बाषहर रोजगारी िददिे

३

१.३

बजारीकरण

१.३.१ मानसक रु 50000/- वा सो भन्दा बढीको माछामासु वा दुग्धजन्र् पदाथाको षवक्री

१०
१०
1

गिे
१.३.२ मानसक रु 50000/- भन्दा कमको माछामासु वा दुग्धजन्र् पदाथाको षवक्री गिे
२

पूवााधार र प्राषवनधक उपर्ुक्तता

२.१

पूवााधार

६
10
5

२.१.१ बाटो, पािी र नबजुलीको सुषवधा भएको
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२.१.२ बाटो, पािी र नबजुली मध्र्े कुिै १ वा १ भन्दा बढी सुषवधा िभएको
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२.२

५

प्राषवनधक उपर्ुक्तता

२.२.१ पर्ााप्त र उपर्ुक्त जनमि भएको, वातावरणमा पिा सक्िे िकारात्मक प्रभाव

५

२.२.२ पर्ााप्त र उपर्ुक्त जनमि िभएको, वातावरणमा पिा सक्िे िकारात्मक प्रभाव

३

३

आवेदकको अिुभव तथा क्षमता

५

३.१

३ विा वा सो भन्दा बढी

५

३.२

३ विा भन्दा कम

३

४

अपेन्त्क्षत िनतजा र ददगोपिा

५

५

अन्त्घल्ला दुई आ.व. मा कुिै कार्ाालर्बाट अिुदाि नलए/िनलएको

१०

५.१

िनलएको

१०

५.२

प्रस्तावमा उल्ले न्त्खत षक्रर्ाकलाप भन्दा फरक प्रकृनतको षक्रर्ाकलाप गिाको लानग

न्र्ूिीकरणको उपार्हरु अबलम्बि गरे को/गिे
न्र्ूिीकरणको उपार्हरु अबलम्बि िगिे

नलएको

जम्मा

५
५०

िोटः कार्ाालर्ले प्रस्ताव छिौट गिुा पूव ा स्थलगत अिुगमि गिुपा िेछ।स्थलगत अिुगमि गदाा बजारीकरण,
पूवााधार, प्राषवनधक उपर्ुक्तता लगार्तको प्रस्तावमा उल्ले न्त्खत षववरणहरुको तालमेल नमले िनमले को हेरी माि
मूल्र्ाङ्कि गिुपा िेछ।
३. प्रस्तावको ढाुँचा
क) आवेदकको िाम र ठे गािा :

ख) सम्पका व्र्न्त्क्तको िाम र सम्पका िं :
ग) कार्ाक्रम सं चालि हुिे स्थाि :
घ) सं चालि गरे को व्र्वसार् :
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ङ) सं चालि गररिे षक्रर्ाकलापको षववरण :

क्र.स.

अ)

षक्रर्ाकलापको षववरण

पररमाण

(सं ख्र्ा, गोटा

अिुमानित लागत रु
आफूले व्र्होिे

माग गररएको

आदद)

सम्पन्न

कुल रकम

गिा लाग्िे
समर्

अवनध

ुँ ीगत कार्ाहरु
पुज

जम्मा
च) प्रस्ताषवत कार्ाक्रम सं चालिबाट प्राप्त हुिे उपलन्त्ब्धहरु (भौनतक सं रचिा षवकास/सुधार, मानसक षवक्री
हुिे पदाथाको पररमाण (रकम समेत उल्लेख गिे), रोजगारी सृजिा, आदद):

पररमाण
क्र.सं .

षववरण

एकाई

हालको

अवस्था
अ)

भौनतक सं रचिा षवकास/सुधार

आ)

मानसक षवक्री हुिे पदाथाको

कार्ाक्रम सं चालि

कैषफर्त

पश्चातको अवस्था

पररमाण
रकम
इ)

रोजगारी सृजिा (एकाघरको बाहेक)

ई)

अन्र् उपलन्त्ब्धहरु

जम्मा
छ) बजारीकरण (दू ध सं कलि/वध गिाका लानग पशुपन्छीको स्रोत के हो र दू ध/मासुको षवषक्र षवतरण
कसरी हुन्छ) बारे खुलाउिे :

ज) िर्ाुँ सोच तथा व्र्वसार्लाई ददगोरुपमा सं चालि गिे भावी र्ोजिा :

झ) वातावरणमा पिा सक्िे िकारात्मक असर न्र्ूिीकरण गिा के उपार् अवलम्बि गररन्छ वा गरे को छ
प्रस्तावकको
िामः

छापः

सम्पका व्र्न्त्क्तः

दस्तखतः

ठे गािा:
नमनतः
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४. संचालि गिा सषकिे षक्रर्ाकलापहरु :
ुँ ा ि ५ को खण्ड (क) दे न्त्ख (ज) सम्मका कार्ाहरुको निमााण
क) स्वीकृत बजेटको पररनध नभि रही बुद
वा सुधार वा सामाग्री खरीद गिा अिुदाि सहर्ोग उपलब्ध गराउि सषकिेछ।

५. न्र्ूितम पूवााधार र शताहरु :

निमााण/सुधार हुिे माछा (न्त्जउुँदो समेत)/ मासु वा डेरी पसलमा निम्िािुसारका पूवााधारको व्र्वस्था गिा
सषकिेछ।

क) नभत्तामा ६ षफटसम्म सेतो टाइल लगाइएको र भूईमा िन्त्चन्त्ललिे, पािी िजम्िे र सन्त्जलै सफा गिा
नमल्िे गरी सेतो टार्ल वा माबाल लगाएको।

ख) न्त्चस्र्ािका लानग नडस्पले ररषिजेरेटर वा नडपषिज राखेको।

ग) स्टे िले स न्त्स्टलबाट बिेको औजार तथा उपकरणको व्र्वस्था गरे को।

घ) पसल हावादार र प्रशस्त प्रकाश व्र्वस्था भएको तर न्त्झंगा तथा अन्र् न्त्जवजन्तु िपस्िे गरी जाली वा
ढोका लगाएको।

ङ) स्वच्छ पािीको व्र्वस्था भएको, फोहर व्र्वस्थापि गरे को र पसलमा धुलो मैलो िहुिे र पािी िच ुषहिे
बिाएको।

च) नबजुलीको वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था (जेिेरेटर वा सोलार) गरे को ।

छ) गुणस्तर तथा िापतौल षवभागबाट प्रमान्त्णत इले न्त्क्िक ब्र्ाले न्स राखेको।

ुँ दो माछा पसलको हकमा माछा राख्ने ट्याङकी कन्त्म्तमा ५ षफट लम्बाइ, 3.5 षफट चौडाइ र ३
ज) न्त्जउ

षफट उचाइ भएको। ट्याङकीको कन्त्म्तमा आधा भाग सफा पािीले भररएको र फोहराको व्र्वस्था
भएको।

झ) पसलमा काम गिे व्र्न्त्क्तले एप्रोि, गमबुट, मास्क, हेड कभर र ग्लोब लगाएको।
ञ) षवनभन्न प्रकारका पशुको मासु छु ट्टा छु ट्टै राखी नबक्री षवतरण गरे को।

ट) प्रन्त्चलत कािूिले बन्दे ज लगाएका र गुणस्तरहीि माछामासु र दू ध तथा दुग्धजन्र् पदाथा षवक्री िगिे
गरे को।

ठ) माछामासु टु क्राउिे अचािो सफा र प्रर्ोग िभएका वखत छोपेर राख्ने गरे को।

ड) मािव स्वास््र्मा िकारात्मक असर गिे र माछामासु र दू ध तथा दुग्धजन्र् पदाथाको गुणस्तरमा ह्रास
ल्र्ाउिे षकनसमका हानिकारक रसार्निक पदाथाको प्रर्ोग िहुिे गरे को।

ढ) माछा बाहेकको हकमा मासु पसलमा पशुपन्छी बध गिे कार्ा िगरे को।
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